Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 47 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina, realizada em dezoito de setembro do
ano de dois mil e quinze, na Sala Plenária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina, em Florianópolis – SC.
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Às catorze horas e seis minutos do dezoito de setembro de dois mil e quinze, na Sala Plenária
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, em Florianópolis – SC, reuniu-se o
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão
Ordinária número quarenta e sete. Presente o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e Urbanista
LUIZ ALBERTO DE SOUZA, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas
ADEMIR LUIZ BOGONI, CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUZA, CÉLIO LUIZ DAMO,
CHRISTIAN KRAMBECK, EVERSON MARTINS, GIOVANI BONETTI, LEONARDO HENRIQUE
DANTAS, NORBERTO ZANIBONI, RODRIGO REBÊLO KIRCK, SILVIA RIBEIRO LENZI e
SÉRGIO OLIVA, os Arquitetos e Urbanistas IVAN MISKE e PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS
HERDEN, a Assessora de Imprensa JOSIANE TEIXEIRA MACIEL, os empregados do CAU/SC, o
Assessor Especial RICARDO DE FREITAS, o Gerente Geral JAIME TEIXEIRA CHAVES, o
Gerente Administrativo ALEXANDRE JUNCKES JACQUES, o Gerente Financeiro FILIPE LIMA, a
Gerente Técnico FERNANDA MARIA MENEZES, a Procuradora ISABEL LEONETTI, a
Assessora Jurídica MANUELA CAVALLAZZI, o Assistente de Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES
e as Secretárias TATIANA MOREIRA FERES DE MELO e BRUNA PORTO MARTINS. Ressaltase ausência justificada dos Conselheiros KÁTIA CRISTINA LOPES DE PAULA e THIAGO
BORGES MENDES. Após a verificação e constatação da existência de quórum, o Presidente
agradeceu a presença de todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e de se
identificar antes de qualquer contribuição. Em seguida apresentou a pauta da reunião,
incluindo como extra pauta no item 7. Apresentação e votação, o item c) Propostas das
comissões; e excluindo os itens 4. Relato do Conselheiro Federal, em função de sua ausência
na reunião, para representar o CAU/SC no Seminário de Assistência Técnica Pública e Gratuita
para projeto e Construção de habitação de baixa renda, evento do IAB/SC, contemplado no
edital de patrocínio do CAU/SC. Salientou que seu relato havia sido encaminhado previamente
por e-mail. Encaminhada para votação a pauta foi aprovada por unanimidade com os votos dos
conselheiros Everson, Carlos, Célio, Leonardo, Rodrigo, Ademir, Sérgio e Norberto. No item 1.
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/08/2015, o Presidente
encaminhou para votação a ata que foi aprovada por unanimidade com os votos dos
conselheiros Leonardo, Rodrigo, Ademir, Sérgio, Norberto, Everson, Carlos, Célio. No Item 2.
CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E RECEBIDAS, o Presidente informou que a relação de
correspondências e eventos havia sido enviada previamente e que qualquer questionamento
poderia ser solicitado à secretaria. No item 3. RELATO DO PRESIDENTE, relatou sua
participação nas reuniões plenárias ampliadas no CAU/BR, onde foi tratado especificamente
sobre o orçamento do ano de dois mil e dezesseis, e sua participação no 6º ENEAU, que
aconteceu em Chapecó nos dia oito e nove de setembro, onde estiveram presentes quinze
escolas de arquitetura do estado. Justificou a ausência da secretária do CEAU/SC, arquiteta e
urbanista Vânia Burigo, em função da realização do Seminário de Assistência Técnica Pública e
Gratuita para projeto e Construção de habitação de baixa renda, evento do IAB/SC. Lembrou a
aprovação pela Câmara dos Deputados da redução da alíquota do simples para a arquitetura,
informando que foi encaminhado um ofício de agradecimento a todos os deputados federais
que votaram a favor, e também um ofício aos senadores da república, solicitando apoio, uma
vez que o item foi encaminhado para votação no senado. O Assessor Ricardo fez um relato do
evento Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), realizado no último dia quinze. A
Conselheira Silvia Ribeiro Lenzi chegou à reunião. O Conselheiro Everson relatou sua
participação no Seminário “O Arquiteto Empresário no Controle” e Lançamento do Modelo de
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Contrato ASBEA SC, promovido pelo Grupo de Trabalho Contratos e Honorários, no dia dois de
setembro. O Conselheiro Giovani Bonetti chegou à reunião. A Conselheira Silvia relatou sua
participação no evento Cidades do Amanhã, na reunião do CODERF e na reunião do COMDES.
Informou que na reunião do COMDES foi solicitada assinatura de todas as entidades em um
documento aprovando do Projeto Ponta do Coral, e que seu posicionamento foi de não assinar
até que o CAU/SC tenha discutido sobre o tema e definido um posicionamento oficial. O
Conselheiro Giovani informou que falou com o Presidente do COMDES, que ele garantiu que
nenhum documento será encaminhado sem a anuência de todas as entidades e que sugeriu que
o CAU/SC elaborasse um documento com seu posicionamento. No item 5.COMUNICADO DOS
DIRETORES, o Diretor Administrativo Carlos Alberto apenas informou da estabilização do
quadro de funcionários e gestores, da nomeação do Assistente Alexandre interinamente na
gerência administrativa, durante a licença maternidade e férias da Gerente Talitha, e da
promoção por antiguidade dos funcionários que completaram um ano no Conselho, de acordo
com o PCCS. O Diretor Financeiro Leonardo apresentou os gráficos de evolução do saldo
bancário, do superávit financeiro, dos tipos de receita e da representatividade por receita,
todos do ano corrente e apresentou os comparativos de receita, despesa e superávit dos
exercícios. Destacou o fechamento contábil de maio e junho, com superávit anual de um
milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos, e
com isso a viabilidade de atender a resolução CAU/BR 101 quanto à apreciação das
informações contábeis do segundo trimestre de dois mil e quinze. Informou que em
decorrência dos fechamentos contábeis em atraso, foi firmado compromisso para o
cumprimento de um cronograma junto à Assessoria Contábil, SEECON, com vistas à
regularização dos serviços. Informou que foram apresentados os meses de julho e agosto na
reunião da CCAA de outubro, ficando em dia com os fechamentos. Destacou a elaboração da
Proposta Orçamentária para o exercício do ano de dois mil e dezesseis, totalizando doze
milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos,
considerando as expectativas de receita, a fixação das despesas e os alinhamentos de projetos e
eventos programáticos. Relatou que é perceptível a evolução das rotinas da Gerência
Financeira do CAU/SC de suporte ao atendimento técnico, principalmente quanto às
devoluções de Ressarcimentos, uma vez que estão sendo recebidos feedbacks positivos, e
consequentemente começando a criar uma imagem melhorada do CAU/SC. No item 6. RELATO
DAS COMISSÕES, no relato da Comissão de Contas e Atos Administrativos, o Conselheiro
Célio relatou que foram aprovadas as Informações Contábeis do segundo trimestre de dois mil
e quinze do CAU/SC, que foi aprovada a proposta orçamentária do exercício de dois mil e
dezesseis no montante de doze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e
sete reais e vinte e seis centavos, que foram aprovados os relatórios administrativo e
financeiro de agosto de dois mil e quinze, que foi aprovada a suplementação de dez mil reais no
orçamento para abertura de processo licitatório que vise a contratação de empresa
especializada para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, que foi aprovado
para o Edital de Patrocínio Institucional uma cota no valor de cinco mil reais para cada uma das
seis regiões do Estado de Santa Catarina, totalizando o valor de trinta mil reais, que foi
aprovado que o tema do Edital deverá ser: “Instrução dos temas relacionados a Arquitetura e
Urbanismo para a sociedade”, e que o edital deverá contemplar também a participação das
entidades interprofissionais, e que foi aprovada a realização do Encontro com as COA’s do
CAU/PR e CAU/RS, com data a definir. O Conselheiro Christian Krambeck chegou à reunião. O
Conselheiro Rodrigo relatou sua participação no Encontro das COA-CAU/UF Região Sul e COACAU/BR, ocorrida em Porto Alegre. No relato da Comissão de Ética e Disciplina, a
Conselheira Silvia informou que a comissão deliberou pela participação dos conselheiros Silvia
Lenzi, Sergio Oliva e Carlos Alberto Barbosa e das advogadas Isabel e Manuela no Seminário
sobre Ética e Procedimentos a ser realizado pela ASCOP e pela participação da conselheira
Silvia Lenzi e das advogadas Isabel e Manuela em reuniões com representantes do Tribunal de
Ética e Disciplina da OAB/SC. Informou que a comissão aprovou que o presidente do CAU/BR
Haroldo e o coordenador da CED/BR Napoleão sejam convidados a proferir palestra sobre o
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tema Reserva Técnica no Seminário Regional de Ética a ser realizado em Florianópolis em
novembro e que seja realizada atualização dos orçamentos referentes a hospedagem e
estrutura do Seminário Regional de Ética a ser realizado em Florianópolis em novembro, a qual
será encaminhada ao CAU/BR com definição de data limite para as reservas. A procuradora
Isabel informou que após essas aprovações o CAU/BR entrou em contato para dizer que sua
equipe irá organizar todo o evento, inclusive os orçamentos citados. O Conselheiro Giovani
lembrou a sugestão do Presidente da participação do Ricardo Botelho no debate sobre RT no
Seminário Regional de Ética, explicou que ele representa os núcleos de decoração, mas que ele
tem um olhar novo sobre esse contexto e disse que acha importante a participação dele. O
Conselheiro Sérgio se posicionou contrário, dizendo que o Ricardo está muito envolvido com os
núcleos e com o modelo que está posto. O Conselheiro Christian disse que essa pode ser a
abertura para um diálogo, que é importante conhecer o contraponto e que favorável à
participação. O Conselheiro Sérgio solicitou que não seja dado foco e destaque ao Ricardo
Botelho, uma vez que ele foi o grande incentivador da prática da RT. O Conselheiro Carlos
esclareceu que ele não irá palestrar, e sim participar de um debate numa mesa redonda, será
apenas um convidado e que acha importante a participação dele. A Conselheira Silvia levantou
a questão dos valores e disponibilidade de sua participação. O Conselheiro Sérgio sugeriu que o
assunto volte a comissão de ética, para ser deliberado na próxima reunião, enquanto a
assessoria verifica o orçamento e a disponibilidade. O encaminhamento foi acatado por todos.
A Conselheira Silvia continuou seu relato informando que a comissão deliberou que seja
programada uma visita dos conselheiros titulares da comissão e assessoras jurídicas ao
CAU/RS com intuito de conhecer o trabalho da CED/RS, visando o aperfeiçoamento dos
procedimentos referentes à conciliação; que na realização da audiência de instrução, ambas as
partes sejam intimadas para comparecer no mesmo horário, possibilitando assim que uma faça
perguntas a outra, desde que encaminhe os quesitos por escrito no prazo de dez dias
anteriores à audiência; deliberou que os processos éticos do CREA-SC sejam distribuídos na
plenária anterior concedendo ao conselheiro relator o prazo de quinze dias, contados da
distribuição, para encaminhar o voto e parecer fundamentado à assessoria jurídica para
formatação final; deliberou que sejam enviados aos conselheiros os relatórios e pareceres
fundamentados emitidos pela CED/SC pautados para julgamento na Plenária juntamente à
convocação para esta; deliberou que seja revogado o item 2 da Deliberação nº12/2015 da
CED/SC “Que a quantia referente ao projeto “Reuniões CED/CEAU – Ética, Sal. Mínimo e Tabela
de Honorários” seja disponibilizada às atividades do grupo de trabalho responsável pelo tema:
Reserva Técnica, recomendando-se que os assuntos (Ética, Sal. Mínimo e Tabela de Honorários)
sejam tratados em conjunto com a Reserva Técnica” e que o recurso seja destinado à visita ao
CAU/RS; e deliberou que as penalidades ético-disciplinares sujeitas à publicidade nos meios já
definidos (Itens 1 e 2 da Deliberação Plenária nº 06/2015) sejam encaminhadas pela
assessoria jurídica à assessoria de comunicação do CAU/SC, informando inclusive o prazo de
visualização da publicação. No relato da Comissão de Exercício Profissional, o Conselheiro
Norberto relatou que a comissão deliberou por homologar as solicitações de interrupção de
registro requeridas através dos protocolos nº 41701/2013 e 91311/2013, aprovadas ad
referendum pelo Coordenador da CEP CAU/SC; por aprovar as solicitações de interrupção de
registro requeridas através dos protocolos nº 214116/2015, 213701/2015, 214766/2015,
221623/2015, 216288/2015, 243461/2015, 220866/2015, 221502/2015, 229539/2015,
249500/2015, 264992/2015, 276402/2015, 261792/2015, 279523/2015, 281419/2015,
248350/2015, 244201/2015 e 266321/2015; por aprovar a solicitação de interrupção de
registro requerida através do protocolo nº 284339/2015, por ter sido atendida pela
profissional a deliberação nº 05/2015 – CEP CAU/SC; por aprovar a solicitação de Registro de
Direito Autoral nº 457, por terem sido atendidos os requisitos estabelecidos pela Resolução nº
67 do CAU/BR; por autorizar o ingresso da ABEA no CEAU/SC uma vez que preenche os
requisitos previstos na deliberação plenária 44 e por solicitar que sejam encaminhadas cópias
autenticadas dos documentos entregues no prazo de trinta dias. Referente à solicitação de
registro da JBB metalúrgica, informou que a comissão deliberou por comunicar ao requerente
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que conforme a descrição do objeto constante no requerimento do empresário, foi verificado
que não há correlação com as atividades descritas na resolução 21 do CAU/BR, e que deve ser
solicitado ao requerente esclarecimentos a respeito das atividades a serem desenvolvidas pela
empresa à luz da resolução 21 do CAU/BR. Sobre a proposição trazida pela GERTEC de estudo
do estado de Santa Catarina a partir das mesorregiões, relatou que a CEP deliberou que se dê
continuidade ao estudo, aprofundando-o e enfatizando os critérios de densidade de arquitetos,
população, microrregião e polos regionais, número de escolas de arquitetura e urbanismo,
sedes e sub sedes das entidades de arquitetura e urbanismo e emissão de RRTS, com o intuito
de validar as sedes regionais sob a ótica do CAU/SC para posterior apresentação a plenária. O
Conselheiro Ademir solicitou que fosse considerada a questão geográfica. O Conselheiro
Norberto informou que foi aprovado que se faça um estudo piloto e uma planilha do excel das
deliberações aprovadas referentes aos assuntos tratados na CEP, separando em temas para
posterior consulta e que o modelo da planilha seja apresentado na próxima reunião da CEP. A
respeito do projeto SEBRAE, relatou que a comissão deliberou que os conselheiros Christian,
Everson, Giovani e Norberto farão parte da equipe que vai desenvolver o conteúdo conceitual a
ser repassado ao SEBRAE, avaliar o conteúdo técnico elaborar e supervisionar a
implementação do projeto. Informou que o SEBRAE deverá apresentar o material na próxima
reunião da CEP. Relatou que a comissão deliberou que arquiteto e urbanista não tem atribuição
para fazer manutenção de gás de petróleo liquefeito (GLP) e que a comissão decidiu que todas
as demandas a serem encaminhadas para a apreciação e deliberação da CEP, devem ser
protocoladas via SICCAU. Informou que referente aos processos de fiscalização nº
1000020718/2015 e 1000020734/2015, deliberou-se por manter a multa e o auto de infração;
referente aos processos de fiscalização nº 1000020736/2015 e nº 1000023496/2015,
deliberou-se pelo encaminhamento a comissão de ética. Ao relatar que a comissão, à luz do
Parecer Jurídico 039 (Fiscalização Exercício Profissional), deliberou por acatar o Parecer, de
modo que o Conselho exercerá poder punitivo exclusivamente em relação aos arquitetos e
urbanistas, ainda que não registrados no Conselho; em relação aos “leigos”, o Conselho emitira
Boletim de Ocorrência e formulara denúncia ao Ministério Público e à Prefeitura, conforme as
peculiaridades de cada caso, foi questionado como será feita a punição de um profissional que
exerce, mas não tem registro. A Procuradora Isabel sugeriu que o item seja retirado de pauta,
para um aprofundamento do tema, sugerindo que o item fosse suspenso e retornasse como
item de deliberação plenária na próxima reunião. O Conselheiro Norberto oficiou que o item
fosse retirado na integra, da deliberação da comissão. Continuando o relato, informou que
considerando os casos em que for constatada a existência de um documento de
responsabilidade técnica emitido por um profissional e tendo sido iniciada a realização das
atividades ou a aprovação em órgão competente, independente da omissão de
acompanhamento relatada pelo arquiteto, igualmente a comissão deliberou pela aplicação da
instrução de baixa por interrupção da atividade técnica e auditoria periódica nos RRTs
baixados por interrupção, e deliberou por revogar o item 3 da deliberação nº 02/2015, de 16
de julho de 2015 com o texto: “Que sempre que for iniciado o projeto, mesmo que em fase de
estudo preliminar, o instrumento adotado será a baixa do RRT e não o seu cancelamento. No que
se refere à execução, só será feito o cancelamento do RRT mediante comprovação de um novo
responsável integralmente pela obra. No caso de execução parcial da obra deverá ser feita a
baixa proporcional do RRT e a comprovação de um novo responsável técnico pela obra”. Relatou
que a comissão deliberou por revogar o descrito nas linhas 80, 81, 82, 83 84 da deliberação de
onze de setembro de setembro de dois mil e catorze, substituindo pelo seguinte texto: Todos os
profissionais que constarem na peça publicitária de obras, placas, exposições e mostras, autor ou
coautor, deverão realizar o registro de responsabilidade técnica inicial ou por equipe para todas
as atividades, citadas na publicidade. Quando não for especificado a(s) atividade(s) executada(s)
pelos profissionais envolvidos, é necessário que cada profissional tenha pelo menos um RRT de
uma das atividades em seu nome, devendo indicar quais atividades estão desenvolvendo e
registrá-las no documento. Imprescindivelmente cada atividade deverá estar registrada sob a
responsabilidade de pelo menos um profissional. Deliberou também pelo arquivamento dos
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casos fiscalizados que não apresentaram RRT de todos os envolvidos até a presente data.
Considerando que a infração referente à placa de obra é concernente à Comissão de Ética e
Disciplina, a comissão deliberou pelo encaminhamento da necessidade de discussão sobre o
assunto e da elaboração de uma campanha de publicidade sobre o conteúdo das placas de
obras e de uma possível sugestão de modelo que possa ser adesivado para viabilização de
reutilização do material, em conformidade com o disposto na lei 12.378. O Conselheiro Ademir
solicitou que a comissão revisasse a deliberação sobre SPDA. A gerente Fernanda adiantou que
essa consulta foi feita diversas vezes ao CAU/BR e que reiteradamente a resposta foi negativa.
Diante ao adiantado da hora, o Presidente encaminhou para votação a ampliação do horário da
reunião em mais uma hora, que foi aprovada por unanimidade com os votos dos conselheiros
Norberto, Sérgio, Rodrigo, Ademir, Leonardo, Christian, Célio, Giovani, Carlos e Everson. No
relato da Comissão de Ensino e Formação, o Conselheiro Leonardo informou que se
deliberou por homologar os processos de registro profissional dos protocolos nº284478/2015,
291354/2015, 290056/2015, 292125/2015, 289223/2015, 291551/2015, 282763/2015,
287667/2015, 289211/2015, 291698/2015, 291700/2015, 292104/2015, 292108/2015,
292238/2015, 292722/2015, 192964/2014, 292078/2015, 292147/2015, 292844/2015,
291327/2015, 293252/2015, 250240/2015, 289199/2015, 292137/2015, 293240/2015,
293069/2015, 293583/2015, 238237/2015, 293618/2015, 292134/2015, 290051/2015,
291239/2015, 241642/2015, 293636/2015, 293688/2015, 293711/2015, 292724/2015,
291504/2015, 295232/2015, 295349/2015, 288601/2015, 292193/2015, 293052/2015,
294062/2015, 295358/2015, 257441/2015, 295340/2015, 208695/2014, 293917/2015,
296145/2015. Em relação ao protocolo 165344/2014, deliberou por solicitar confirmação da
Instituição de Ensino responsável pela revalidação do diploma, confirmação da autenticidade
do apostilamento. Informou que o procedimento deverá ser adotado para todos os processos
de registro profissional de diplomados no exterior, e que deve ser solicitado comprovante de
residência dos últimos três meses. Relatou que com relação à solicitação de registro definitivo
de um arquiteto português em função de sua aprovação em um concurso público, a comissão
deliberou pela concessão do registro temporário pelo período de um ano, ao fim do qual
deverá ser apresentada documentação necessária para a concessão do registro definitivo. No
relato da Comissão Temporária de Comunicação, o Conselheiro Everson relatou que a
comissão busca para o ano que vem uma assessoria de comunicação, uma agência online e uma
agência off-line. Explicou que o edital de licitação da Agencia Online, vai contar com subitens:
site, mail marketing, blog e rede social. Informou que a comissão definiu que o termo
referência específico ficará na responsabilidade do coordenador de TI, Lucas Borba. Informou
da aprovação do aditivo de prorrogação de prazo do contrato da assessoria de
comunicação/imprensa até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e quinze. O Conselheiro
Ademir sugeriu que haja uma campanha com adesivos e folders nas prefeituras e entidades e
lembrou a importância dos outdoors nas cidades do interior. O Conselheiro Leonardo sugeriu
que o foco seja sempre o papel do arquiteto. O Conselheiro Everson lembrou que o conteúdo
deve ser passado à CTC pelas demais comissões. No relato da Comissão Temporária de
Relações Inter Profissionais CAU/CREA, Presidente relatou que o seminário está confirmado
para os dias vinte e dois e vinte e três de outubro, no auditório da CELESC, com capacidade
para duzentos e trinta pessoas. Explicou que a ideia é de um seminário compartilhado com
objetivo de encontrar diretrizes para um termo de cooperação técnica entre o CAU/SC e o
CREA/SC, com palestrantes indicados pelos dois Conselhos, abordando dois eixos principais de
discussão: legislação e fiscalização. Disse que pretende que todos os conselheiros sejam
convocados e informou que os custos do seminário serão compartilhados entre os conselhos.
No relato da Comissão Temporária de Patrimônio, o Gerente Jaime relatou entrará em
contato com o proprietário do imóvel que foi desocupado pelo Instituto de Planejamento
Urbano de Florianópolis – IPUF, para fins de obter informações sobre eventual interesse de
venda, mas adiantou que informalmente teve um retorno de que não há interesse na venda,
apenas locação. No relato do Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo, o
Presidente fez o relato uma vez que o colegiado determinou devido à ausência justificada da
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secretaria executiva Vânia Burigo, este seria efetuado pelo presidente Luiz Alberto e pela
conselheira Katia de Paula, que impossibilitada de comparecer justificou sua ausência na
reunião plenária. Explicou que no primeiro momento da reunião houve um alinhamento dos
membros com relação ao tema Reserva Técnica e uma apresentação pela procuradora Isabel de
todo o normativo legal que rege a questão, para que em seguida os núcleos participassem da
reunião. O Assessor Ricardo relatou que dos seis núcleos convidados, compareceram apenas o
Núcleo de Decoração do Vale, Núcleo Casa e o Núcleo Catarinense, onde além da explanação
legal, não se tomou nenhuma decisão. O Conselheiro Norberto relatou que teve a impressão
que os núcleos podem se tornar parceiros na criação de um caminho alternativo, uma vez que
foram bem receptivos. O Presidente sugeriu que o CEAU/SC passasse a abordar outros temas
de responsabilidade do colegiado nas próximas reuniões. No item 7. APRESENTAÇÃO E
VOTAÇÃO, item no a) Distribuição de Processos Éticos, o Presidente designou o Conselheiro
Christian como relator do processo 6.11.118-4, o Conselheiro Rodrigo como relator do
processo 6.11.244-1 e o Conselheiro Christian como relator do processo 6.11.323-4, todos a
serem relatados na plenária do dia dezesseis de outubro. O Conselheiro Sérgio lembrou que os
relatores tem quinze dias para entregar o relato para a assessoria jurídica. No item b) Atual
Campanha Publicitária do CAU/BR sobre reserva técnica, o Presidente solicitou que a
Assessora de Imprensa Josiane apresentasse o novo modelo da campanha do CAU/BR: “O
Trabalho do arquiteto não tem preço. Tem valor”. Após a apresentação a Conselheira Silvia
disse que a campanha evoluiu muito. O Conselheiro Norberto corroborou com ideia. O
Conselheiro Giovani salientou que ela atende às sugestões encaminhadas pelo CAU/SC, e
sugeriu que o CAU/SC faça adesão à campanha e que seja encaminhado ao CAU/BR um ofício
informando e agradecendo a atenção. O Presidente encaminhou para votação a adesão do
CAU/SC e o encaminhamento de ofício ao CAU/BR, com relação à campanha sobre Reserva
Técnica, agradecendo a atenção dispendida quanto às sugestões enviadas e informando que o
CAU/SC irá aderir à campanha no novo formato apresentado. O item foi aprovado com os votos
favoráveis dos conselheiros Everson, Carlos, Giovani, Célio, Silvia, Christian, Leonardo, Rodrigo,
Ademir, Sérgio e Norberto. No item c) Propostas das comissões, o Conselheiro Célio
apresentou os itens da CCAA encaminhados para deliberação plenária: 1 – Informações
Contábeis do segundo trimestre de dois mil e quinze do CAU/SC, e 2 –Proposta Orçamentária
do exercício de dois mil de dezesseis no montante de doze milhões, oitocentos e noventa e
cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos. No item 1 – Informações
Contábeis do segundo trimestre de dois mil e quinze do CAU/SC, o gerente Filipe fez a
apresentação Comparativo de Receitas e Despesas do segundo trimestre de dois mil e quinze e
dos balancetes. O item foi encaminhado para votação e aprovado por maioria dos votos com os
votos favoráveis dos conselheiros Everson, Carlos, Giovani, Célio, Silvia, Christian, Leonardo,
Rodrigo, Ademir e Norberto e abstenção do Conselheiro Sérgio. O Conselheiro Sérgio justificou
sua abstenção uma vez que não conseguiu analisar os documentos na CCAA. No item 2 –
Proposta Orçamentária do exercício de dois mil de dezesseis no montante de doze milhões,
oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos, o
gerente Filipe apresentou a proposta orçamentária dos planos de ação do exercício do ano de
dois mil e dezesseis. O Conselheiro Ademir disse que em meio à crise que o país está passando,
a projeção do CAU/BR é muito otimista. O Gerente Filipe explicou que em caso de recessão, no
primeiro trimestre de dois mil e dezesseis os valores podem ser reajustados para menos. O
Conselheiro Christian antecipou seu voto contrário, explicando que se sente inseguro em votar
sem haver uma estratégia. O Conselheiro Giovani parabenizou o gerente pelo trabalho, disse
que a previsão realmente está muito otimista e que em um ano de recessão o crescimento
sugerido está acima do previsto para a inflação, mas lembrou da possibilidade dos ajustes na
reprogramação. Sugeriu que no Plano de Ação da CCAA, fosse redirecionada a quantia de trinta
mil reais do projeto “Implantar Gestão Estratégica”, para um novo subprojeto nominado
“Implantar Consultoria de Inovação”. O Conselheiro Sérgio disse que votará contrário, pois é
favorável a um orçamento mais enxuto e caso necessário, um ajuste para mais, não o inverso
como está sendo proposto. Salientou seu repúdio também em função dos prazos e
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cronogramas estipulados pelo CAU/BR. O Conselheiro Célio disse que gostaria de um
entendimento maior dos números vindos do CAU/BR. O Presidente lembrou que todos os
planos de ação foram discutidos nas reuniões de diretoria ampliada, e que todas as comissões
tiveram acesso aos seus planos. Informou que esse orçamento otimista foi motivo de duas
plenárias no CAU/BR, explicando que se for descontar a inflação do período, o crescimento é de
apenas três e meio por cento, em média. Lembrou que o orçamento deve ser enviado ao
CAU/BR até o dia sete de outubro. O Conselheiro Norberto disse que esse é apenas um plano de
intenção, lembrou a importância de dar um voto de confiança nos setores responsáveis e disse
que os números são muitos parecidos com o do orçamento anterior. O Conselheiro Sérgio
lembrou que apesar de estar acontecendo as reuniões de diretoria ampliada com a presença
dos coordenadores de comissão, essa reunião não é uma reunião formal pelo regimento
interno, disse que não pode compareceu a última reunião da CCAA, solicitando que não haja
choque de horários entre as reuniões de comissão, mas informou que como membro da CCAA
não se sente confortável em aprovar um orçamento que veio pronto, para aprovação em um
dia. O Conselheiro Rodrigo lembrou que o orçamento foi discutido na reunião do mês de
agosto, quando estavam presentes apenas os suplentes de conselheiro. O Conselheiro Sérgio
solicitou que fosse revisto os horários das comissões, uma vez que a CCAA havia deliberado
que as reuniões aconteceriam na manhã do dia da plenária. O Presidente encaminhou o item
para votação com o comprometimento de melhorar o processo principalmente na questão da
comunicação e prazos, que foi aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Leonardo,
Rodrigo, Norberto, Everson, Carlos, Giovani, Célio e Silvia, os votos contrários dos conselheiros
Sérgio e Christian, e a abstenção do conselheiro Ademir. O Conselheiro Rodrigo solicitou que
até o final de dezembro de dois mil e quinze haja a conclusão do Planejamento Estratégico e
que aconteça uma reunião para a adequação dos projetos. O Presidente encaminhou o item
para votação que foi aprovado com os votos dos conselheiros Leonardo, Rodrigo, Ademir,
Sérgio, Norberto, Everson, Carlo, Giovani, Célio, Silvia e Christian. A Conselheira Silvia
apresentou os itens da CED encaminhados para deliberação plenária: 1- Que seja realizada uma
nova consulta ao CAU/BR sobre a emissão das declarações de antecedentes éticos, enquanto
não há no SICCAU a possibilidade da emissão desses documentos; 2- No que diz respeito às
solicitações com caráter de urgência, o CAU/SC emitirá as declarações de antecedentes éticos
apenas no âmbito do Estado de Santa Catarina, enquanto não for possível a emissão da
Declaração de Antecedentes Éticos pelo SICCAU. O Presidente encaminhou os itens para
votação que foram aprovados com os votos dos conselheiros Sérgio, Everson, Carlos, Giovani,
Célio, Silvia, Christian, Leonardo, Norberto e Ademir. O Presidente salientou a ausência do
conselheiro Rodrigo no momento da votação. A Conselheira Silvia apresentou os itens da CTPU
encaminhados para deliberação plenária: 1 – referendar a indicação do Presidente, da
arquiteta e urbanista Fabiana Lindner, como representante suplente no Conselho da cidade de
Balneário Barra do Sul; e 2 – referendar a indicação do presidente, da Arquiteta e Urbanista
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e do Arquiteto e Urbanista Emerson da Silva, como
representantes do CAU/SC, titular e suplente, respectivamente, no Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Florianópolis. O Presidente encaminhou os itens para votação que
foram aprovados com os votos dos conselheiros Everson, Carlos, Giovani, Célio, Silvia,
Christian, Leonardo, Norberto, Ademir e Sérgio. O Presidente salientou a ausência do
conselheiro Rodrigo no momento da votação. No item 8. Manifestação dos Conselheiros
Estaduais em assuntos de interesse do Plenário, a Conselheira Silvia questionou sobre o
Posicionamento do CAU/SC sobre o Projeto Ponta do Coral solicitado pelo COMDES. O
Conselheiro Giovani sugeriu que seja encaminhado um ofício ao COMDES informando que o
CAU/SC ainda não possui um posicionamento formado sobre o projeto Ponta do Coral, e que o
tema será debatido na CTPU e encaminhado para a próxima plenária, para posterior
encaminhamento do entendimento do Conselho sobre o tema. A sugestão foi acatada por todos.
Não havendo mais nada a tratar, o Presidente Luiz Alberto de Souza declarou encerrada a
Quadragésima Sétima Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC, às dezessete horas e três
minutos. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a
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presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim, pelo
Presidente e pelos Conselheiros presentes, para que reproduza os efeitos legais.
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